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Czy obejmując funkcję Starosty Powiatu 
Gdańskiego spełnił Pan swoje największe 
marzenie? 

Nie mogę powiedzieć, że było to moje naj-
większe marzenie. Skłamałbym jednak mó-
wiąc, że nie chciałem zostać starostą. Od 
wielu lat pracuję w samorządzie, ostatnie 
lata na stanowisku wicestarosty i wydaje mi 
się, że taka powinna być naturalna kolej rze-
czy.  Poza tym było to zgodne z ustaleniami, 
które poczyniliśmy jeszcze w 2018 roku z ów-
czesnym starostą, Stefanem Skoniecznym. 
W połowie kadencji miała nastąpić zmiana 
na tym stanowisku, gdyż Pan starosta Sko-
nieczny miał odejść na emeryturę. Jednak 
gdy nadszedł ten czas, okazało się, że nie ma 
na to ochoty. Radni jednak postawili na swo-
im i uzgodniona zmiana nastąpiła. 

Czym różni się – z perspektywy ponad 
pół roku – praca starosty od zajmowane-
go przez Pana przez wiele lat stanowiska 
wicestarosty?

Różni się tym, że mnóstwo czasu poświęcam 
obecności na różnych uroczystościach, dzię-
ki czemu poznaję wiele nowych osób – i to 
jest niewątpliwy plus tej sytuacji. Minus jest 
natomiast taki, że mniej czasu przebywam 

Na Polskim Ładzie 
stracimy 10 milionów

Rozmowa z Marianem Cichonem, Starostą Gdańskim

w urzędzie i wiele spraw trzeba załatwiać po 
godzinach pracy. Bo swoje trzeba odsiedzieć 
– czy to przy pracach koncepcyjnych, czy przy 
inwestycjach. Ale daję radę. 

Jakie zmiany chciałby Pan wprowadzić – czy 
może zaczął już Pan wprowadzać – w funk-
cjonowaniu Starostwa? Czy będą miały 
one znaczenie dla zwykłego mieszkańca?

Zmieniliśmy nieco strukturę organizacyjną Sta-
rostwa Powiatowego dzieląc na dwa wydziały 
dotychczasowy Wydział Spraw Społecznych. 
Jednak ta zmiana nie będzie odczuwalna 
wprost przez mieszkańców naszego powia-
tu. Nowopowstały Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych zajmuje się nadzorem nad szko-
łami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz Domem Pomocy Społecznej. Natomiast 

Wydział Promocji i Rozwoju zajmuje się pro-
jektami unijnymi i organizacją szeregu imprez. 
Pośrednio na pewno każdy z tych wydziałów 
będzie miał wpływ na powiat, na mieszkańców 
powiatu. Jednak na co dzień pracownicy tych 
wydziałów nie mają kontaktu z mieszkańca-
mi, pracują niejako w tle. Pozostałe wydziały 
funkcjonują na dotychczasowych zasadach. 
Mamy w planach utworzenie zamiejscowego 
wydziału komunikacji, chcielibyśmy również 
utworzyć filię poradni psychologiczno – peda-
gogicznej. Ale to musi jeszcze trochę potrwać. 

A jeżeli chodzi o kierunki rozwoju powia-
tu? Czy będzie Pan przekonywał radnych 
do pewnych zmian, czy raczej Pana rządy 
będą, czy też są, kontynuacją polityki po-
przednika?

Trudno powiedzieć polityki poprzednika, gdyż 
to Rada Powiatu wytycza kierunki rozwoju. 
My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że Powiat 
Gdański rozwija się dynamicznie dzięki cze-
mu ściągamy nowych mieszkańców. Świetne 
położenie obok aglomeracji trójmiejskiej, a jed-
nocześnie cisza i spokój skutkują tym, że mamy 
wielu nowych chętnych do zamieszkania na 
naszym terenie. Powiat Gdański w ostatnich 
dwudziestu latach zwiększył ilość mieszkań-
ców o 50 tysięcy osób – z 71 tysięcy do ponad 
121 tysięcy. Takich powiatów w Polsce zbyt 
wielu nie ma. Skutkuje to jednak również tym, 
że zwiększają się korki na drogach. Przydałyby 
się więc nowe inwestycje drogowe. Rozwijać 
musi się również infrastruktura. Problemów 
jest więc sporo, ale z drugiej strony cieszy to, 
że Powiat Gdański przyciąga, że się rozwija, 
że powstają nowe firmy i miejsca pracy. A je-
żeli chodzi o kierunki rozwoju powiatu, to 
one zostały wytyczone dawno temu. Jesteśmy 
powiatem przemysłowo-usługowo-turystycz-
no-rolniczym. I to zależy od gminy o której 
mówimy. Mamy bowiem część żuławską, która 
jest typowo rolnicza. I część wyżynną z większą 
ilością firm spedycyjnych czy motoryzacyj-
nych. Rozwój naszego powiatu jest niezwykle 
dynamiczny. A to pewnie bierze się stąd, że 
z jednej strony mamy dostęp do autostrady 
A1, a ponadto przez teren naszego powiatu 
przebiegają dwie drogi krajowe. I te dosko-
nałe warunki transportowe, nie zapominajmy 
jeszcze o kolei i bliskości lotniska, determinują 
rozwój wielu firm, którym zależy na szybkim 
połączeniu ze światem. 

Przyszło Panu objąć stery powiatu w trud-
nych i niespokojnych czasach. Epidemia 

I tutaj jest zagrożenie, że realizacja zadań będzie 
pociągała za sobą wyższe wydatki – być może po-
chodzące również z pożyczek czy kredytów. Obecnie 
konsumujemy nadwyżkę budżetową z lat poprzed-
nich, jednak pod koniec roku może być konieczne 
sięgnięcie po kredyt.
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COVID-19 czy agresja Rosji na Ukrainę to 
wydarzenia bez precedensu. Czy mają one 
jednak istotny wpływ na funkcjonowanie 
Powiatu Gdańskiego?

Mają wpływ zarówno na funkcjonowanie po-
wiatu, jak też i na funkcjonowanie starostwa, 
które powiat obsługuje. Jako urząd w pan-
demii byliśmy zmuszeni do zmiany sposobu 
funkcjonowania. Wiadomo, że urzędy były 
zamknięte, a dostęp dla Klientów ograniczo-
ny. Tak więc wszyscy musieliśmy nauczyć się 
funkcjonować w tak odmiennych warunkach. 
Nasi mieszkańcy zaczęli korzystać z elektro-
nicznych systemów kontaktu z nami, a – co 
warto podkreślić – podczas ostatnich dwóch 
pandemicznych lat ilość wniosków składanych 
do starostwa praktycznie uległa podwojeniu 
– do liczby 73 tysięcy w roku. To pokazuje jak 
ważnym i dużym  urzędem jesteśmy. To jest 
ogrom pracy i nasi urzędnicy na pewno mają co 
robić. Mamy wytyczony model obsługi Klienta, 
do którego zmierzamy. To jeszcze jednak musi 
trochę potrwać. Musimy pozyskać nowe lokale 
tak, aby przygotować salę obsługi Klientów, 
gdzie wszystkie sprawy będzie można załatwić 
jeszcze bardziej sprawnie. 

Rozmawiamy praktycznie w połowie roku. 
Jak ocenia Pan realizację tegorocznego 
budżetu? Wyjątkowego, bo przyjętego bez 
głosu sprzeciwu. 

Przyjęcie budżetu bez głosu sprzeciwu było 
kredytem zaufania dla nowego zarządu. Bu-
dżet jest realizowany, jednak przy tak wysokim 
poziomie inflacji kwoty wynikające z przetar-
gów rzadko kiedy pokrywają się z kosztorysa-
mi inwestorskimi. Część przetargów musimy 
nawet unieważniać, ponieważ oczekiwania 
wykonawców są zbyt wysokie. Ponawiamy 
takie postępowania jednak to wcale nie ozna-
cza, że przy kolejnym przetargu kwoty są niższe 
– często jest wręcz odwrotnie. Tak więc tu jest 
pewien problem z wykonaniem budżetu. Ale 
kilka inwestycji udało się już zakontraktować, 
w innych przypadkach postępowania trwają, 
więc zobaczymy jak ostatecznie zakończy się 
rok. Jeżeli natomiast chodzi o stronę przycho-
dową, to tutaj mamy problem, gdyż w związku 
z wprowadzeniem Polskiego Ładu zmieniono 
zasady wpływów z PIT do kasy powiatu. Sza-
cujemy, że z tego tytułu stracimy w tym roku 
około 10 milionów złotych.

Czy w tej kwocie ujęta jest również obniżka 
PIT z 17 do 12 procent?

Tak, mówię o całokształcie. W zeszłym roku nasz 
udział w PIT był na poziomie 45 milionów. Na 
rok 2022 polecono nam przyjąć dochody z tego 
tytułu na poziomie niespełna 39 milionów. Tak 
więc mamy już 6 milionów mniej. A biorąc pod 
uwagę, że rosną nieustannie wynagrodzenia 
nasz udział do końca roku nieustannie by wzra-
stał. Dlatego też oceniam, że 10 milionów z tego 
tytułu stracimy. Nieco mniej stracimy z tytułu 
podatku dochodowego od osób prawnych. 

Niektórzy twierdzą, że nie potrafimy pisać wniosków 
o środki zewnętrzne. Natomiast myślę, że wkracza 
tutaj polityka. Szereg powiatów np. z Polskiego Ładu 
otrzymywało na dwie czy trzy inwestycje piętnaście 
milionów lub nawet więcej. A my otrzymaliśmy 
niecałe 4 miliony.

Rząd obiecywał jednak, że samorządy na 
tych zmianach nie stracą, gdyż otrzymają 
świadczenia wyrównawcze. 

Mamy otrzymać subwencje rozwojowe – za 
rok czy dwa. Nie wiemy kiedy. I nie wiemy jakie 
będą dokładnie zasady ich przyznawania. 

W jaki sposób samorząd powiatowy może 
zatem generować większe przychody?  Za-
dłużać się w nieskończoność – szczególnie 
przy rosnących stopach procentowych – nie 
byłoby chyba zbyt rozsądnie. 

W zasadzie nie możemy generować więk-
szych przychodów. Majątku nie mamy za 
dużo, a tego który posiadamy nie zamierzamy 
sprzedawać. Dochód z dzierżawy majątku jest 
również niewielki. Tak więc pozostaje jedynie 
liczyć na rozwój i przyrost ilości firm. Wtedy 
nasze przychody powinny rosnąć. Ale jak po-
wiedziałem wcześniej zmieniono zasady, więc 
na razie przychody będą maleć. 

Ale realizowane i zaplanowane do realizacji 
inwestycje nie są chyba zagrożone?

Jeżeli są zagrożone, to z zupełnie innych po-
wodów. Firmy nie mają rąk do pracy, a ceny 
materiałów nieustannie rosną. I tutaj jest 
zagrożenie, że realizacja zadań będzie po-
ciągała za sobą wyższe wydatki – być może 
pochodzące również z pożyczek czy kredytów. 
Obecnie konsumujemy nadwyżkę budżetową 
z lat poprzednich, jednak pod koniec roku może 
być konieczne sięgnięcie po kredyt. 

A może pewnym sposobem na wyjście 
z finansowych opresji jest skuteczniejsze 
pozyskiwanie środków pozabudżetowych?

I tutaj jest pewien problem. Niektórzy twierdzą, 
że nie potrafimy pisać wniosków o środki ze-
wnętrzne. Natomiast myślę, że wkracza tutaj 
polityka. Szereg powiatów np. z Polskiego Ładu 
otrzymywało na dwie czy trzy inwestycje pięt-
naście milionów lub nawet więcej. A my otrzy-
maliśmy niecałe 4 miliony. I jesteśmy razem 
z sześcioma innymi powiatami na ostatnich 
miejscach w Województwie Pomorskim. Tak 
jest przy każdym rozdaniu środków rządowych. 

W kontekście głosowania nad budżetem 
czy ostatniej sesji absolutoryjnej nie może 
Pan chyba narzekać na współpracę z radny-
mi niezależnie od klubu w którym działają?

Nigdy nie narzekałem na współpracę z rad-
nymi. Oczywiście każdemu mogą zdarzyć się 
słabsze chwile. Jednak generalnie z radnymi 
zawsze rozmawiało się dobrze i zdecydowana 
większość radnych przy rzeczowej, merytorycz-
nej argumentacji popierała inwestycje, które 
Zarząd Powiatu proponował Radzie Powiatu 
do przegłosowania. 

Do zakończenia obecnej kadencji pozostał 
rok i kilka miesięcy. Czy Pana plany wybie-
gają poza ten okres? Czy może koncentruje 
się Pan na tym co tu i teraz?

Na tym stanowisku zawsze trzeba patrzeć 
perspektywicznie. Niedawno, jako powiat, 
zakupiliśmy budynek w którym chcemy stwo-
rzyć Powiatowe Centrum Usług Społecznych. 
A to jest inwestycja na lata. Nie wiemy czy my 
jako zarząd będziemy mogli realizować to w 
przyszłej kadencji. Ale na pewno jest to obiekt, 
który będzie potrzebny całemu powiatowi. 
Mamy więc plany i zawsze patrzymy w przy-
szłość. Mamy plany odnośnie rozwoju naszych 
szkół oraz rozwoju starostwa jako urzędu, 
który powinien nieustannie poprawiać jakość 
obsługi Klientów. Patrzymy więc nie tylko na 
swoją kadencję i przygotowujemy – nieważ-
ne komu – zarówno urząd, jak i pozostałe 
instytucje podległe powiatowi w taki sposób, 
aby funkcjonowały coraz lepiej w najbliższych 
latach. Tym bardziej, że nie wiemy jak długo 
nasza kadencja potrwa – bo różnie na ten 
temat się mówi. 

Rozmowa z Panem ukazuje się w pierw-
szym numerze periodyku Prosto z Powiatu 
– Biuletynu Informacyjnego Zarządu i Rady 
Powiatu Gdańskiego.  Co skłoniło Pana do 
tego, aby taka samorządowa prasa zaczęła 
być wydawana? 

Dwa czynniki. Pierwszy to taki, że gdy spo-
tykamy się na festynach czy różnych uroczy-
stościach z mieszkańcami, to wielu z nich nie 
wie co to jest powiat, czy też czym zajmuje się 
Starostwo Powiatowe. Chcemy wyjść do miesz-
kańców, przybliżać im powiat i starostwo oraz 
przekazywać im najważniejsze informacje. A 
drugi powód jest taki, że szereg powiatów wy-
daje swoje biuletyny, kwartalniki czy miesięcz-
niki. Więc myślę, że nasz kwartalnik doskonale 
wypełni istniejącą lukę informacyjną. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jacek Grąziewicz
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POWIAT GDAŃSKI walczy z cukrzycą

Sezon na inwestycje

 W Polsce na cukrzycę choruje ponad 3 miliony ludzi. Oznacza to, że prawie co dziesiąty Polak zmaga się z tą cho-
robą. Jednak ponad 90 procent zachorowań dotyczy cukrzycy typu 2, której można zapobiegać! Dlatego też Powiat 
Gdański realizuje program profilaktyki cukrzycy typu 2. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy naszego 
powiatu w wieku od 18 do 64 lat. 

 Rozpoczęty właśnie sezon urlopowy 
nie dotyczy inwestycji realizowanych 
przez Powiat Gdański. Niektóre zostały 
już zakończone, inne czekają cierpliwie 
na otrzymanie dofinansowania.  

Projekt, który współfinansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej, będzie realizowany do końca czerwca przyszłego roku.

– Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców naszego powiatu 
do przebadania się – mówi nam Natalia Błońska, członek zarzą-
du Powiatu Gdańskiego. – To nic nie kosztuje, a można zyskać 
bardzo wiele. Wczesne wykrycie choroby może nie tylko prze-
dłużyć nasze życie, ale też i polepszyć jego komfort. Warto też 
podkreślić, że aby wziąć udział w programie wystarczy faktycznie 
zamieszkiwać na terenie naszego powiatu. Adres zameldowania 
nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. 

Z jakimi objawami muszą się mierzyć osoby z nieuregulowaną 
cukrzycą typu 2? Lista jest bardzo długa. Najczęstsze objawy to 
nadmierne pragnienie, napady głodu, oddawanie większej ilości 
moczu, zmęczenie i apatia, przybieranie na wadze i częstsze 
infekcje skóry, a także wahania nastroju, bóle głowy, skurcze 
nóg i zaburzenia widzenia. Jednak wyrównując poziom glukozy 
w organizmie można większość z tych objawów zniwelować. Aby 
było to jednak możliwe niezbędna jest diagnostyka oraz rozpo-
częcie leczenia. Właśnie temu ma służyć projekt prowadzony 
przez Powiat Gdański. Program realizowany jest we współpracy 
z Centrum Medycznym Lux Med w Pruszczu Gdańskim. Jak wziąć 
udział w programie?

– Wszyscy mieszkańcy Powiatu Gdańskiego, którzy ukończyli 
45 lat automatycznie kwalifikują się do przeprowadzenia badań 
diagnostycznych – mówi Natalia Błońska. – Wystarczy, że zare-
jestrują się w Centrum Medycznym Lux Med. Natomiast osoby 
w wieku od 18 do 45 lat muszą najpierw wypełnić dedykowaną 
ankietę i na podstawie jej wyników będą kwalifikowani do 

Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogą 
przemieszczać się już w części wyremonto-
waną ul. Gałczyńskiego, gdzie zakończony 
został pierwszy etap prac. Do końca dobiegła 
również budowa murów oporowych przy 
siedzibie Starostwa Powiatowego. Natomiast 
w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu 
oddano do użytku nowe boisko oraz salę do 
integracji sensorycznej. Praktycznie ukoń-
czone zostało rondo w Pręgowie. Trwają 
tam ostatnie prace wykończeniowe, a jak 
informuje nas Starosta Marian Cichon osta-
teczny odbiór inwestycji planowany jest na 
sierpień. W najbliższych dniach powinny 
natomiast rozpocząć się prace przy budowie 
długo wyczekiwanego przez mieszkańców 
chodnika z Kolbud do Pręgowa. Inwesty-

Poziom glukozy we krwi zbadano również dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, 
panu Robertowi Aszykowi.

udziału w programie. Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na 
adres e-mail: projektcukrzyca@luxmed.pl lub pod nr tel. 885 617 391.

Osoby u których wykryty zostanie stan podcukrzycowy zostaną 
objęte opieką lekarza, będą mogły wziąć udział w spotkaniach gru-
powych i indywidualnych z dietetykiem oraz fizjoterapeutą.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość 
projektu wynosi 878 015,73 zł z czego kwota dofinansowania to 834 
114,94 zł. 

JG

cja ta również powinna zostać ukończona 
w bieżącym roku. Nie zwalniają prace przy 
rozpoczętym kilka tygodni temu drogi Sko-
warcz – Suchy Dąb. Natomiast na etapie 
przygotowywania przetargu znajduje się 
remont drogi Pawłowo – Czerniewo. 

Problemy pojawiły się przy budowie 
placówki opiekuńczo – wychowawczej w 
Pruszczu Gdańskim.  – Wykonawca nie może 
wejść na plac budowy z dwóch powodów 
– mówi Marzena Biernacka, Wicestarosta 

Powiatu Gdańskiego. – Okazało się, że teren 
ten zamieszkiwany jest przez cztery gatunki 
ptaków, które znajdują się pod ochroną. 
A obecnie trwa sezon lęgowy i musimy po-
czekać, aż pisklęta dorosną na tyle, aby móc 
samodzielnie opuścić gniazda. Ponadto musi 
zostać usunięta przeszkoda związana z rurą 
c.o. która koliduje z planami tej inwestycji. 

Drogi Różyny – Żelisławki oraz Błotnik – 
Trzcinisko znalazły się na liście rezerwowej 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

JG



5Biuletyn informacyjny Zarządu i Rady Powiatu Gdańskiego Nr 1/2022

POMAGALIŚMY, POMAGAMY
... i będziemy pomagać

Powiat Gdański dla Ukrainy

 Nie wiadomo jak długo potrwa 
jeszcze wojna na Ukrainie i ile cza-
su będą musieli korzystać z gości-
ny Polaków uchodźcy z tego kraju. 
Zarówno mieszkańcy, jak i władze 
Powiatu Gdańskiego nie pozostają 
obojętni na to, co dzieje się za na-
szą wschodnią granicą. Pomaga-
liśmy, pomagamy i będziemy po-
magać – deklaruje Marian Cichon, 
Starosta Gdański. 
Na terenie Powiatu gdańskiego zarejestro-
wanych jest 6849 uchodźców z Ukrainy. 
W rzeczywistości liczba ta jest jednak z pew-
nością większa, gdyż podane dane opierają 
się na nadanych już numerach PESEL, a tych 
z każdym dniem przybywa. Oznacza to, że 
w przeliczeniu na 1000 stałych mieszkańców 
naszego powiatu przypada już ponad 60 
Ukraińców, którzy uciekli do naszego kraju 
przed wojną.

– To wielkie wyzwanie nie tylko dla władz 
samorządowych każdego szczebla, ale i rów-
nież dla władz centralnych – nie kryje Marian 
Cichon, Starosta Gdański. – Jednak to przede 
wszystkim wyzwanie dla naszych mieszkań-

ców, którzy pokazali, i wciąż pokazują, jak 
wielkie mają serca. Pojawiało się wiele głosów 
mówiących o tym, że marcowy zryw pomo-
cy będzie krótkotrwały. Okazało się, że jest 
zupełnie inaczej. Pomagaliśmy, pomagamy 
i będziemy pomagać – deklaruje Starosta. 

Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego prze-
kazali już – i wciąż przekazują – ogromne 
ilości najpotrzebniejszych uchodźcom rze-
czy. Nieustannie zbierane są także pieniądze 
na specjalnie w tym celu utworzone konto. 
Nieoceniona jest również pomoc tych miesz-
kańców, którzy zdecydowali się przyjąć pod 
swoje dachy uchodźców z Ukrainy. 

Nie próżnują również władze Powiatu 

Gdańskiego. Już podczas marcowej Sesji 
Rady Powiatu radni przyjęli Apel w przed-
miocie zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę. – Wobec niczym nieuzasadnio-
nej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
Rada Powiatu Gdańskiego – w imieniu 
całej społeczności lokalnej – wyraża sta-
nowczy protest jednoznacznie potępiając 
tę agresję i solidaryzując się ze wszystkimi 
niewinnymi ofiarami tej wojny – czytamy 
w przyjętym apelu. – Naruszenie integral-
ności terytorialnej Ukrainy uznajemy za 
niemożliwe do zaakceptowania. Jedno-
cześnie deklarujemy pełne wsparcie dla 
mieszkańców Ukrainy uciekających przed 
wojną ze swojego kraju. Wyrażamy również 
głębokie przekonanie, że dramatyczna sy-
tuacja na Ukrainie zostanie jak najszybciej 
zażegnana, a tragiczne wydarzenia które 
obserwujemy, znajdą swoje miejsce jedynie 
na kartach historii. (…) Ukraino, jesteśmy 
z Tobą. Wierzymy, że mimo okropieństw 
wojny ostatecznie zwycięży mądrość i po-
kój, a Ukraina pozostanie w gronie wolnych 
narodów i suwerennych państw.

Podczas tej samej sesji radni podjęli 
uchwałę w sprawie zerwania współpracy 
pomiędzy Powiatem Gdańskim, a biało-
ruskim Powiatem Grodzieńskim. Za tymi 
symbolicznymi gestami poszła jednak re-
alna pomoc. I to na skalę niespotykaną 
w innych powiatach.

– Jeszcze w marcu specjalne autokary 
wynajęte przez powiat przywiozły kilku-
set uchodźców, którzy zostali rozlokowani 
w obiektach hotelowych na naszym terenie 
– relacjonuje Marian Cichon. – Radni zdecy-
dowali o wsparciu powiatów graniczących 
z Ukrainą, na które spadł największy ciężar 
pomocy uchodźcom. Do Powiatu Przemy-

skiego trafiła pomoc w wysokości 50 tys. zł, 
do Powiatu Lubaczowskiego trafiły 3 namioty 
pneumatyczne wraz z wyposażeniem, a do 
ukraińskiego miasta Jaworów 3 namioty 
wojskowe. 

Z inicjatywy władz Powiatu Gdańskiego do 
Lwowa została przekazana karetka i sprzęt 
medyczny wartości ok. 1 mln zł. Do przedsię-
wzięcia przyłączyły się samorządy powiatu, 
województwa pomorskiego oraz Gdańska, 
Sopotu i Gdyni. 

To jednak nie wszystkie działania podej-
mowane przez Powiat Gdański.

– W Zespole Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Rusocinie zor-
ganizowane zostały kursy języka polskiego 
dla Ukraińców – mówi Natalia Błońska, czło-
nek Zarządu Powiatu. – Zorganizowaliśmy 
również stacjonarny Punkt Wsparcia dla 
mieszkańców Ukrainy gdzie można uzyskać 
wszelką informację na najważniejsze dla 
uchodźców tematy takie jak pośrednictwo 
pracy czy baza dostępnych mieszkań (punkt 
będzie czynny do 15 lipca – przyp. red.). Przy 
wsparciu Powiatu Gdańskiego Fundacja 
Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” 
prowadzi również pomoc psychologiczną 
i działania integracyjne. Pomoc psycholo-
giczną można również otrzymać w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu 
Gdańskim. Prowadzone są tam dydaktyczne 
zajęcia rozwojowe dla dzieci i ich rodziców 
oraz zajęcia i konsultacje z logopedą.

Natalia Błońska dodała, że wszelka pomoc 
dla uchodźców jest cały czas potrzebna. – Za-
chęcamy wszystkich mieszkańców nasze-
go powiatu do dalszego niesienia pomocy. 
Potrzeb jest wiele, ale wiem, że na naszych 
mieszkańców zawsze można liczyć. 

JG
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INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY  
PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO

 Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dla Uchodźców z Ukrainy, 
którzy już przebywają lub dopiero przyjadą na teren Powiatu Gdańskiego.

1.  LEGALIZACJA POBYTU I NADANIE 
NUMERU PESEL

Każdy, kto wjechał do Polski po dniu ataku 
Rosji na Ukrainę bez żadnych dodatko-
wych wniosków może przebywać w Polsce 
przez 18 miesięcy od dnia wybuchu wojny 
– czyli do 24 sierpnia 2023 r. Jeśli jednak 
chcesz skorzystać z usług publicznych 
w Polsce, konieczne jest złożenie wniosku 
o nadanie numeru identyfikacyjnego PE-
SEL – można to zrobić tylko osobiście we 
wszystkich Urzędach Gmin i Miast w całej 
Polsce – nie tylko na terenie miasta czy 
gminy gdzie przebywasz. Warto także 
założyć profil zaufany, który umożliwia 
kontakt z urzędami i załatwianie wielu 
spraw przez internet. Jeśli masz numer 
PESEL, to przysługuje ci jednorazowa, 
bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł 
na osobę. Będziesz mógł skorzystać także 
ze wszystkichświadczeń, które przysługują 
obywatelom polskim (o przysługujących 
świadczeniach czytaj poniżej). 

2. OPIEKA MEDYCZNA
Bezpłatny dostęp do polskiej służby zdro-
wia przysługuje Uchodźcom z Ukrainy na 
takich samych zasadach, jak obywatelom 
polskim. Jeśli źle się czujesz, chorujesz, 
potrzebujesz receptę – zgłoś się do naj-
bliższej publicznej przychodni lekarskiej 
lub zadzwoń na numer 800 190 590. Jeśli 
źle się poczujesz poza godzinami pracy 
przychodni lekarskich (tj. 18:00–8:00) lub 
w weekend albo święta, otrzymasz poradę 
lekarza przez telefon – zadzwoń na numer 
800 137 200. 

3. EDUKACJA
Uchodźcom z Ukrainy przysługuje prawo do 
przyjęcia dziecka do żłobka i przedszkola. 
Skontaktuj się bezpośrednio z najbliższą 
placówką tego rodzaju aby otrzymać peł-
ną informację. Masz również prawo do 
otrzymania tzw. bonu żłobkowego. Dofi-
nansowanie do pobytu dziecka w żłobku 
wynosi 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak 
niż wysokość opłaty ponoszonej przez ro-
dzica za pobyt dziecka (środkami z bonu 
nie można pokryć opłat za wyżywienie). 
Natomiast jeśli twoje dziecko ma 7–18 lat, 
to ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej 
szkole. Skontaktuj się z najbliższą placówką 
aby zapisać swoje dziecko do szkoły. Jeśli 
jesteś studentem, to możesz kontynuować 
studia na polskiej uczelni. O szczegółach 
dowiesz się bezpośrednio na wybranej 
przez Ciebie uczelni.

 4. PRACA
Możesz podjąć legalną pracę w Polsce – 
dopilnuj tylko, żeby twój nowy pracodawca 
w ciągu 14 dni powiadomił o tym urząd 
pracy. Jeżeli nie jesteś w stanie sam znaleźć 
pracy, zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie 
Pracy – uzyskasz tam pomoc (ul. Lastadia 41, 
80-880 Gdańsk, tel. 58 7431300). Szukając 
pracy w internecie wejdź na stronę oferty.
praca.gov.pl lub zadzwoń na numer 19524. 
Z chwilą uzyskania numeru PESEL, możesz 
prowadzić działalność gospodarczą w Polsce 
na takich samych zasadach jak Polacy.

5. ŚWIADCZENIA SOCJALNE
Uchodźcom z Ukrainy przysługują praktycz-
nie te same świadczenia, które przysługują 
obywatelom polskim. O przyznanie świad-
czeń należy aplikować drogą elektroniczną – 
w niektórych przypadkach nie przewidziano 
innej możliwości, dlatego warto jak najszyb-
ciej założyć sobie profil zaufany. Większość 
świadczeń skierowanych jest do rodziców. 
Należą do nich:

Wypłacane przez ZUS:

•  Świadczenie z programu Rodzina 500+ 
– przyznawane na każde dziecko w wie-
ku do 18 roku życia. Pomoc ta udzielana 
będzie rodzicowi, opiekunowi tymczaso-
wemu, a także opiekunowi sprawującemu 
pieczę zastępczą nad dzieckiem,

•  Świadczenie z programu Rodzinny Kapi-
tał Opiekuńczy – przyznawane na drugie 
i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy. 
Pomoc ta skierowana jest do rodziców 
i opiekunów tymczasowych, a jej mak-
symalna kwota to 12 000 zł - wypłacane 
przez 12 (1000 zł) lub 24 miesiące (500 zł)

•  Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w 
żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 
opiekuna w wysokości 400 zł. 

•  Świadczenie na wyprawkę szkolną z pro-
gramu Dobry Start 300+ (kwota 300 zł 
wypłacana raz do roku) – przyznawane 
na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub 
do 24 lat w przypadku ucznia z niepeł-
nosprawnością), które mieszka w Polsce 
i uczy się w szkole.

Wypłacane przez Ośrodki Pomocy Społecznej:

•  zasiłki okresowe (przysługujące w szczegól-
ności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możli-
wość utrzymania lub nabycia uprawnień 
do świadczeń z innych systemów zabez-
pieczenia społecznego),

•  zasiłki celowe (przyznawane na zaspoko-
jenie niezbędnej potrzeby bytowej, którą 
może być w szczególności pokrycie części 
lub całości kosztów zakupu np. żywności, 
leków i leczenia, opału, odzieży).

Uprawnieni obywatele Ukrainy mogą także 
korzystać z różnych form niepieniężnej po-
mocy społecznej, w tym z pracy socjalnej, 
poradnictwa specjalistycznego, schronienia, 
posiłku, usług opiekuńczych świadczonych 
w miejscu zamieszkania lub ośrodkach wpar-
cia, mieszkania chronionego, pobytu i usług 
w domu pomocy społecznej. To jednak nie 
wszystko. Obywatele Ukrainy mogą również 
składać wnioski o przyznanie licznych dodat-
ków. Mowa m.in. o:

• Dodatku z tytułu urodzenia się dziecka,

•  Dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
nego,

•  Dodatku z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka,

•  Dodatku z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej.

Postępowanie o przyznanie zasiłków jest 
uproszczone – obywatel Ukrainy ubiegający 
się o świadczenia z pomocy społecznej jest 
zobowiązany do złożenia oświadczenia 
o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 
i majątkowej.

Niezależnie od powyższych świadczeń Spe-
custawa o pomocy uchodźcom zakłada 
również prawo do ubiegania się o wypłatę 
jednorazowego świadczenia w wysokości 
300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzy-
manie, a w szczególności na pokrycie wy-
datków na żywność, odzież, obuwie, środki 
higieny osobistej oraz opłaty mieszkanio-
we. Świadczenie to przysługuje wyłącznie 
obywatelowi Ukrainy, który zalegalizował 
swój pobyt w Polsce poprzez wpisanie do 
rejestru PESEL.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świad-
czenia pieniężnego składa osoba upraw-
niona, jej przedstawiciel ustawowy, opie-
kun tymczasowy albo osoba sprawująca 
faktyczną pieczę nad dzieckiem. Organem 
właściwym w sprawach jednorazowego 
świadczenia pieniężnego jest wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta właściwy ze wzglę-
du na miejsce pobytu osoby. Oznacza to, 
że w zależności od miejscowości pisemny 
wniosek złożyć można w Urzędzie Miasta 
lub Urzędzie Gminy.  
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ З УКРАЇНИ ОСІБ 
ПЕРЕБУВАЮЧИХ НА ТЕРИТОРІЇ ГДАНСЬКОГО ПОВІТУ 

 Нижче надаємо основну інформацію для Переміщених осіб з України, 
які вже перебувають або тільки приїдуть на територію Гданського Повіту.

1.  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ ТА 
НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL

Кожен, хто приїхав до Польщі після 
дня повномасштабного нападу Росії на 
Україну без жодних додаткових заяв може 
перебувати в Польщі 18 місяців від дня 
початку повномасштабної війни – тобто 
до 24 серпня 2023 року. Однак, якщо 
хочеш скористатись з державних послуг в 
Польщі, обов’язковим є подання заяви про 
отримання ідентифікаційного номеру PESEL 
- можна це зробити тільки особисто у всіх 
Муніципальних Управліннях (Urząd Gminy) 
та Меріях (Urząd Miasta) по всій Польщі – 
не тільки на території міста чи гміни де 
перебуваєте. Бажано також зареєструвати 
довірений профіль, який надає можливість 
зв’язуватись з державними установами і 
вирішувати більшість справ через інтернет. 
Якщо маєш номер PESEL, тобі належить 
одноразова безповоротна допомога 
в розмірі 300 злотих на особу. Також можеш 
скористатись усіма пільгами, на які мають 
право громадяни Польщі (про пільги, на 
які ви маєте право, читай нижче).

2. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Переміщені особи з України мають 
безкоштовний доступ до польської медичної 
служби на тих же умовах, що й громадяни 
Польщі. Якщо ти погано себе почуваєш, 
хворієш, потребуєш лікарський рецепт – слід 
піти до найближчої громадської поліклініки 
або зателефонувати за номером 800 190 590. 
Якщо погано себе почуваєш поза годинами 
роботи поліклінік (тобто з 18:00 до 8:00) або в 
вихідні дні та свята, отримаєш рекомендації 
лікаря за телефоном –зателефонуй за 
номером 800 137 200.

3. ОСВІТА
Переміщені особи з України мають право на 
віддання дитини до ясел і дитячого садка на 
тих самих умовах, що і громадяни Польщі. 
Зв’яжись безпосередньо з найближчим 
закладом цього типу щоб отримати повну 
інформацію. Ти також маєш право на 
отримання так званого ваучеру на ясла. 
Фінансування до перебування дитини 
в яслах становить 400 злотих на місяць, 
однак не більше ніж сума оплат, які 
сплачують батьки за перебування дитини 
(коштами з ваучеру не можна покрити 
оплати за харчування). Проте якщо твоя 
дитина має 7-18 років, то вона має право 
на безкоштовну освіту в польській школі. 
Зв’яжись з  найближчим закладом щоб 
записати свою дитину до школи. Якщо ти 

студент, то можеш продовжити навчання 
в польських закладах середньої і вищої 
освіти. 

4. РОБОТА
Ти можеш легально працювати в Польщі 
– тільки прослідкуй, щоб твій новий 
працедавець впродовж 14 днів повідомив 
про це в центр зайнятості (Urząd Pracy). 
Якщо у тебе немає можливості самостійно 
знайти роботу, зареєструйся в Центрі 
зайнятості повіту (Powiatowy Urząd Pracy) 
- отримаєш там допомогу (вул. Lastadia 41, 
80-880 Gdańsk, тел.: 587431300). Шукаючи 
роботу в інтернеті, зайди на сайт oferty.
praca.gov.pl або зателефонуй за номером 
19524. З моменту отримання номеру PESEL, 
можеш відкрити свій бізнес на таких самих 
умовах як громадяни Польщі. 

5. СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ
Переміщені особи з України мають право 
практично на ті ж соціальні виплати, що 
і громадяни Польщі. Для отримання пільг 
необхідно подати заяву в електронному 
вигляді – в деяких випадках не 
передбачено іншої можливості, тому 
варто якнайшвидше зареєструвати 
собі довірений профіль. Більшість пільг 
спрямовані на батьків. До них відносяться:

Ті, що виплачуються ZUS:
•  Виплата з програми Родина 500+ –

призначена на кожну дитину віком до 18 
року життя. Ця допомога буде призначена 
батькам, опікуну, а також тимчасовому 
опікуну, який доглядає за дитиною;

•  Виплата за програмою Родинний 
Опікунський Капітал – призначається 
на другу та наступну дитину в віці 12-35 
місяців. Допомога спрямована на батьків 
та опікунів тимчасових, а її максимальна 
сума то 12 000 злотих – виплачується 
впродовж 12 (1000 злотих) або 24 місяців 
(500 злотих);

•  Додаткове фінансування на перебування 
дитини в яслах, дитячій кімнаті або 
денного опікуна в вартості 400 злотих;

•  Виплата на відправлення дитини до школи 
за програмою Добрий Старт 300+ (сума 
300 злотих виплачується раз на рік) – 
призначена на кожну дитину у віці до 20 
років або до 24 років у випадку навчання 
з неповносправністю), яка проживає 
в Польщі та навчається в школі.

Ті, що виплачуються Центром Соціальної 
Допомоги (Ośrodki Pomocy Społecznej):

•  Періодичні пільги (призначаються 

зокрема при довготривалій хворобі, 
неповносправності ,  безробіт ті , 
можливості збереження або набуття 
права на пільги з інших систем 
соціального забезпечення);

•  Одноразова пільга (призначається 
на задоволення необхідної побутової 
потреби, яка може бути зокрема для 
покриття частини або повної суми 
коштів покупки (наприклад, продуктів 
харчування, ліків і лікування, одягу).

Правомочних громадяни України можуть 
також скористатися з різних форм 
безготівкової соцальної допомоги, в тому 
числі з соціальної роботи, консультації 
спеціалістів, притулків, їжі, послуг з догляду 
за місцем проживання або пунктах 
допомоги,перебування та послуги в домах 
соціальної допомоги. Громадяни України 
можуть також подати заяву про призначення 
численних додатків. Наприклад:

•  Допомога при народженні дитини;

•  Допомога під час початку шкільного 
навчального року;

• Допомога одиноким батькам;

• Допомога багатодітним родинам

Процедура з призначення допомоги 
буде спрощена – громадяни України, 
які звертаються за пільгою з соціальної 
допомоги зобов’язані подати заяву з 
описом особистої ситуації, ситуації сімейної, 
доходів та майна. 

Незалежно від вищезазначених форм 
допомоги Спеціальний акт про допомогу 
переміщеним особам враховує також право 
на подання заявки на виплату одноразової 
допомоги в розмірі 300 злотих на особу, 
призначеного для забезпечення, зокрема 
на покриття витрат на харчування, одяг, 
взуття, засоби особистої гігієни а також 
оплат за житло. Ця допомога призначається 
виключно громадянам України, котрі 
легалізували своє перебування в Польщі 
за допомогою реєстрації номеру PESEL.

Заяву про виплату одноразової грошової 
допомоги подає уповноважена особа, її 
представник, тимчасовий опікун, або особа 
яка фактично опікується дитиною. Органом 
компетентним в справах одноразової 
фінансової допомоги є міській голова (wójt, 
burmistrz, prezydent miasta) відповідний до 
місця перебування особи. Це означає, що 
в залежності від місцевості писемну заяву 
можна подати в Мерії (Urząd Miasta) або в 
Муніципальному управлінні (Urząd Gminy). 
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 Znamy zwycięzców Powiatowego Konkursu Plastycznego „Szczęśliwy Dom, Szczęśliwa Rodzina”. Komisja Konkursowa 
oceniła łącznie 224 prace, które zostały przygotowane przez uczniów Szkół Podstawowych i placówek rewalidacyjnych 
z terenu Powiatu Gdańskiego. Łącznie nagrodzono 28 osób. 

Organizowany już po raz kolejny konkurs „Szczęśliwy Dom, 
Szczęśliwa Rodzina” podobnie jak w latach poprzednich spotkał 
się z dużym zainteresowaniem dzieci. Poziom prac był na tyle 
wysoki, że jury w dwóch kategoriach zdecydowało się przyznać 
po dwa drugie i dwa trzecie miejsca!

W grupie OREW pierwsze miejsce zajął Ignacy Szczepankowski, 
drugie miejsce przypadło Dorianowi Adamkowskiemu, a trzecie 
miejsce zajęła Jagoda Teodoruk. W grupie klas 0-III pierwsze 
miejsce zajęła Karolina Dalecka (SP Pszczółki), drugie miejsce ex 
aequo zajęły Julia Jaranowska (SP Nr 1 Pruszcz Gd.) oraz Helena 
Rodak (SP Nr 1 Pruszcz Gd.), a miejsca trzecie przypadło Wiktorii 
Bajer (SP Wiślinka) oraz Zuzannie Zawadzie (SP Wiślina). Nato-
miast w grupie klas IV-VIII zwyciężył Jakub Bajer (SP Wiślinka) 

drugie miejsce ex aequo zajęły Sofiia Matsukowa (SP Nr 1 Pruszcz Gd.) oraz Amelia Martynelis (SP Kowale), a miejsca trzecie Marcel Pietrzak  
(SP Kłodawa) oraz Joanna Radziun (Sp Nr 1 Pruszcz Gd.)

Jury przyznało również szereg wyróżnień. W grupie OREW trafiły one do Mateusza Samuszewskiego, Krzysztofa Czerwińskiego oraz 
Adriana Niewiarowskiego. W grupie klas 0-III wyróżnienia otrzymali: Milena Marczak (ZKiW Lublewo), Zofia Koła (SP Suchy Dąb), Judyta 
Filipiuk (SP Cedry Wielkie), Gabriel Zarzycki (SP Kłodawa), Zofia Krauze (SP Wiślina), Bruno Mierzwiński (ZSP w Borkowie) Monika Połtarzycka 
(Przedszkole Trąbki Wielkie), Maja Pupecka (SP 2 Pruszcz Gd.). Z kolei w grupie klas IV-VIII wyróżniono: Marię Pastuszak (SP Nr 1 Pruszcz 
Gd.), Marcela Filipiuka (SP Cedry Wielkie), Dominikę Krzemińską (SP Wiślinka), Kingę Tomaszewską (SP Wocławy). 

Nagrody laureatom konkursu wręczyli Starosta Gdański, Marian Cichon oraz Członek Zarządu Powiatu, Natalia Błońska. 

Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina
Powiatowy Konkurs Plastyczny

Jakub Bajer-I miejsce grupa IV-VIII

Karolina Dalecka - I miejsce grupa 0-III Ignacy Szczepankowski - I miejsce grupa OREW

JG
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 Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 
Gdańskiego radni udzielili Zarządowi 
Powiatu wotum zaufania oraz  absolu-
torium z wykonania budżetu Powiatu 
Gdańskiego za rok 2021. Radni przyjęli 
także Raport o stanie powiatu.  

Tegoroczna sesja absolutoryjna była wyjąt-
kowa, bowiem radni de facto przyznawali 
absolutorium dla dwóch zarządów powia-
tu – w 2021 roku doszło bowiem do zmian 
personalnych zarówno w składzie zarządu, 
jak też i na stanowisku Starosty Gdańskiego. 
Decyzja radnych oznacza jednak, że zmiany 
te nie miały wpływu na ocenę prowadzonych 
działań i w obu przypadkach jest ona jedno-
znacznie pozytywna (jeden radny wstrzymał 
się od głosu).

– To przede wszystkim sukces pracowni-
ków Starostwa i jednostek organizacyjnych, 
radnych oraz obu Zarządów Powiatu – po-
wiedział Marian Cichon, Starosta Gdański.  
-Dlatego też chciałbym podziękować wszyst-
kim pracownikom oraz całemu zarządowi, 
zarówno obecnemu, jak i poprzedniemu, za 

Bez głosu sprzeciwu
Zarząd Powiatu z absolutorium

CZYM JEST RAPORT O STANIE POWIATU?
Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Po-
wiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 
działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczegól-
ności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 
Powiatu. Referowany przez starostę Mariana Cichona podczas 
sesji absolutoryjnej Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za-
wierał m.in. podstawowe dane dotyczące powiatu, informację 
o finansach i mieniu powiatu, wykonanie uchwał Rady Powiatu, 
informację o programach realizowanych przez powiat oraz infor-
mację o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Domu Pomocy Społecznej, a także poszczególnych wydziałów 
Starostwa Powiatowego. 

podejmowanie trudnych decyzji mających 
bezpośrednie przełożenie na poprawę życia 
mieszkańców Powiatu Gdańskiego. 

Marian Cichon przyznał, że miniony rok 
jeżeli chodzi o stan finansów Powiatu był 
dobry o czym świadczy fakt, że rok 2021 
zakończono nadwyżką finansową.

– Wpływ miało na to kilka aspektów. Do 
pozytywów można zaliczyć to, że większe 
niż początkowo zakładano było wykonanie 
udziału w podatku dochodowym od osób 

Marzena Biernacka dodała, że tak jedno-
znacznie pozytywna ocena pracy Zarządu 
Powiatu dodaje skrzydeł do dalszej pracy.

– Wartością samą w sobie jest to, że otrzy-
maliśmy poparcie od członków wszystkich 
klubów działających w Radzie Powiatu. Do 
września ubiegłego roku przewodniczyłam 
Komisji Edukacji. W swojej pracy wyzna-
wałam zasadę, że edukacja nie ma przy-
należności klubowej, gdyż wszystkim nam 
powinno zależeć na dobru dzieci i młodzieży. 
Dzisiaj, zajmując stanowisko wicestarosty tę 
maksymę chciałabym przenieść na wyższy 
poziom. Nieważne kto do jakiego klubu 
należy. Ważne, abyśmy wszyscy działali na 
rzecz mieszkańców naszego powiatu. 

JG

fizycznych i prawnych. Jednak wpływ na osta-
teczny wynik finansowy miał również fakt, że 
część ogłoszonych przez nas postępowań 
przetargowych zakończyła się niepowodze-
niem. Gdybyśmy bowiem chcieli zrealizować 
wszystkie zaplanowane inwestycje po cenach 
zaproponowanych przez oferentów, to za 
część z nich musielibyśmy zapłacić nawet 
kilkakrotnie więcej niż zakładały to szacunki. 

To mógł być jednak ostatni tak dobry rok 
jeżeli chodzi o finanse Powiatu. – Galopująca 
inflacja z jednej strony, rosnące w zastraszają-
cym tempie koszty energii i gazu, a z drugiej 
strony polityka władz centralnych zgodnie 
z którą wpływy do budżetu Powiatu będą, 
jak szacujemy, o około 10 milionów złotych 
mniejsze spowodują, że trzeba będzie zaci-
snąć pasa. Ale to jest nie tylko problem na-
szego powiatu, ale wszystkich samorządów 
w Polsce – zaznacza Marian Cichon.

Zadowolenia z decyzji radnych nie kry-
je również Wicestarosta Gdański, Marzena 
Biernacka.

– Zawsze jest miło, gdy ktoś docenia naszą 
pracę. Tym bardziej, że pracujemy przecież 
dla mieszkańców naszego powiatu. W gło-
sowaniu radni docenili zarówno pracę po-
przedniego zarządu, jak i obecnego. A tak 
wyraźne poparcie Rady Powiatu jest bardzo 
cenne, szczególnie w dzisiejszych, niełatwych 
dla każdego samorządu czasach. 



10 PROSTO z Powiatu Gdańskiego

Przed nami pierwszy w pełni postpande-
miczny sezon Faktorii Kultury. Bez limitów, 
bez ograniczeń. 

Rzeczywiście, limity w ubiegłym roku depry-
mowały całość naszej działalności. Jednak 
cieszyliśmy się, że pomimo pandemii widzowie 
teatrów i słuchacze koncertów bardzo tłumnie 
nas odwiedzali. Bywało jednak tak, że miejsca 
w amfiteatrze nie starczało dla wszystkich. Ten 
rok miejmy nadzieję będzie już trochę inny, 
spokojniejszy. Chociaż co jakiś czas pojawiają 
się niepokojące doniesienia mówiące o tym, 
że pandemia cały czas gdzieś tam myszkuje. 
Ale przygotowujemy się do działalności bez 
żadnych limitów i obostrzeń.

Czyli będzie jak przed pandemią?

Będzie lepiej, staramy się, żeby było lepiej. 
Oczywiście wszystko zależy od pogody, zależy 
od tego czy mieszkańcy wybiorą nas czy plażę 
lub grilla z przyjaciółmi. Jednak mamy nadzie-
ję, że mimo wszystko spotkania z przyjaciółmi 
będą zaczynać się u nas, podczas wydarzeń 
na Faktorii Kultury. 

Program Faktorii Kultury łączy ogień 
z wodą. Z jednej strony muzykę, często 
reprezentowaną przez mocne brzmienia, 
a z drugiej teatr. Dwa bieguny kultury.

Wszystko zaczęło się od teatru. Koncerty do-
łączyły dopiero potem. I jesteśmy zadowo-
leni, że to się udaje. Początkowo koncerty 
organizowaliśmy w niedzielę, jednak zaczęły 
dochodzić nas słuchy, że po fajnym koncercie 
ciężko pozbierać się w poniedziałek do pracy. 
Tak więc udało nam się to przekonfigurować 
i w obecnym sezonie koncerty mamy w pią-
tek, sobota przeznaczona jest na teatr dla 
dorosłego, wyrobionego widza, a niedziela 
to przedstawienia dla dzieci.

Kultura powinna łączyć
Rozmowa z Piotrem Pułkowskim, dyrektorem  
Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

Ewenementem są organizowane na tak 
dużą skalę bezpłatne wydarzenia: kon-
certy czy spektakle. Jak udaje się spiąć 
finanse? Czy może jednak pojawić się 
konieczność biletowania wydarzeń na 
Faktorii Kultury?

Pandemia bardzo mocno naruszyła rynek 
sponsorski. Nie pomagają również zmiany 
podatkowe czy też to, co dzieje się za naszą 
wschodnią granicą. Chociaż firmy, które są 
z nami od wielu lat nigdy nas nie zawiodły 
i chciałbym w tym miejscu bardzo za to po-
dziękować. Kiedyś pojawił się już pomysł 
wprowadzenia opłat. Natomiast dopóki 
nasze samorządy, w tym głównie samorząd 
miejski, stać na to, aby finansować naszą 
działalność, to chcielibyśmy w obecnej for-
mule pozostać. Nie boję się powiedzieć, że 
jesteśmy ewenementem w skali całego kraju. 
Takiego cyklu, w takim rozmiarze po prostu 
w Polsce nie ma. Jest wiele pojedynczych 
fajnych rzeczy, jednak tego, że na przykład 
na naszej scenie premierowo grane są sztuki, 
które dopiero potem trafiają na deski teatral-
ne w Trójmieście nigdzie indziej nie ma.

Z wydarzeń, które odbywają się na Faktorii 
Kultury korzystają nie tylko mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego, ale całego powiatu. 
Starostwo Powiatowe również wspiera 
finansowo waszą działalność. 

Ogromnie cieszymy się z tego, że Starostwo 
Powiatowe znajduje dla nas środki w tych 
ciężkich czasach. Bo one są ciężkie dla wszyst-
kich. To nie jest przecież tak, że ktoś jest objęty 
innymi prawami. I rzeczywiście, przyjeżdżają 
do nas mieszkańcy całego powiatu. Słyszałem 
nawet o przypadkach, że na niektóre przed-
stawienia z poszczególnych gmin przyjeżdżają 
do nas specjalnie zorganizowane autokary. 
Cieszymy się, że to może tak funkcjonować. Bo 
kultura powinna łączyć. Niezależnie od tego 
skąd przyjeżdżamy spotykamy się w naszym 
amfiteatrze. I jest po prostu miło. 

Tegoroczny line-up jest bardzo bogaty. 
Jaki był klucz doboru artystów? 

Jeżeli chodzi o teatr, to repertuar jest wypad-
kową naszych rozmów i tego, jakie sztuki da 
się zaadoptować do sceny plenerowej. Ma ona 
swoje oczywiste ograniczenia, jeżeli chodzi 
na przykład o scenografię. Jednak reżyserzy 
mają na tyle otwarte głowy, że potrafią tak 
wszystko zmienić, żeby można było pokazać 
sztukę w naszym amfiteatrze. Jeżeli natomiast 
chodzi o artystów, to słuchamy naszych miesz-
kańców i tego co mówią w trakcie spotkań 
z nami. Ale patrzymy również na to, co dzieje 

się na polskiej scenie. I jeżeli pojawia się ktoś 
nowy, staramy się wyłapywać takie perełki.

Jest to więc wypadkowa oczekiwań i moż-
liwości finansowych?

To też. Pandemia nie ominęła tematów finan-
sowych i widać, że również przy organizacji 
koncertów ceny się zmieniają. Ale miejmy 
nadzieję że i w przyszłym, jubileuszowym roku 
uda nam się nie obniżyć poprzeczki.

Faktoria to nie tylko muzyka, nie tylko 
scena. To również inne wydarzenia.

Jeżeli chodzi o Faktorię Handlową, historycz-
ną, to nadal zostają dwa trzony dedykowane 
rekonstrukcji: Drop Zone czyli Spotkanie Grup 
Rekonstrukcji Historycznej Armii Brytyjskiej 
oraz spotkanie z naszymi przyjaciółmi, czyli 
z zaprzyjaźnioną Wioską Gotów z Masłomę-
cza. A poza tym jest sporo nowości. Każdego 
roku staramy się znaleźć nowych wytwórców, 
rzemieślników czy nowych rekonstruktorów 
żeby urozmaicić to, co dzieje się w Faktorii. 
Może nie wszyscy wiedzą, ale od jesieni ze-
szłego roku w Faktorii mamy czwórkę nowych 
mieszkańców – dwie sowy śnieżne oraz dwa 
puchacze. Dzieciaki powinny koniecznie je 
zobaczyć. Powiększyło nam się również stadko 
zwierząt o owce, które zachowują się jak psy. 
Jak tylko pojawi się gdzieś człowiek to beczą, 
aby do nich przyjść. Dzieci je uwielbiają. I mają 
ogromną frajdę karmiąc je. Tak więc cały czas 
coś nowego. I mam nadzieję, że, jeżeli chodzi 
o zwierzaki, to nie jest nasze ostatnie słowo. 

Czyli Faktoria żyje i rozwija się?

Staramy się, jak tylko możemy. Najgorzej to 
stać w miejscu lub też odcinać kupony. My 
staramy się tego nie robić. I mam nadzieję, że 
to się udaje. Jednak tak naprawdę weryfikują 
to wszystko nasi odbiorcy. Jeżeli im się podoba, 
to po prostu do nas wracają. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Jacek Grąziewicz
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Z życia POWIATU

Zwycięzcom Liceliady w Piłce Nożnej nagrody wręczała 
Marzena Biernacka, Wicestarosta Powiatu Gdańskiego

   28 czerwca władze Powiatu Gdańskie-
go ze Starostą Gdańskim Marianem Cichonem na 
czele oddały hołd pamięci jeńcom francuskim, 
którzy w latach 1940-45 przebywali na terenie 
naszego powiatu w charakterze robotników 
przymusowych.

   W sobotę 4 czerwca – również pod 
patronatem Starosty Gdańskiego – odbyła się 
Powiatowa Paraolimpiada w Straszynie. Nie 
zabrakło ciekawych konkurencji, występów oraz 
pokazów. Czas pełen wrażeń, dobroci i troski 
zostanie zapamiętany przez uczestników wy-
darzenia na długi czas.

   Dzięki projektowi naszego powiatu 
nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie 
„WzMOCnij Swoje Otoczenie” organizowanym 
przez Polskie Sieci Energetyczne w Szkole Pod-
stawowej Specjalnej w Warczu otwarto boisko, 
które nie tylko pozwoli na większą aktywi-
zacją sportową dzieci i młodzieży, ale także 
ma zachęcić do aktywnego spędzania czasu 
przez mieszkańców. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej Specjalnej w Warczu mogą również 
korzystać z nowej sali integracji sensorycznej. 
Sala przeznaczona jest do prowadzenia zajęć 
profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci, 
a  jej wyposażenie zapewni rehabilitację na 
bardzo wysokim poziomie.

   Z okazji Dnia Strażaka Przewodniczący 
Rady Powiatu Gdańskiego Bogdan Dombrowski 
wraz ze Starostą Gdańskim Marianem Cichonem 
i Natalią Błońską, Członkiem Zarządu Powiatu 
Gdańskiego mieli przyjemność uczestniczyć 
w uroczystościach 30-lecia Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

   Powiat Gdański otrzymał kolejną do-
tację w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Pomoc w kwocie 2 945 000 zł  zostanie 
przeznaczona na realizację projektu Scalanie 
gruntów, w ramach poddziałania „Wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

   Ponad 2 mln zł dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 zasili 
budżet Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem 
na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 
Ostrowite - Suchy Dąb.

   10 czerwca Powiat Gdański brał 
udział w uroczystości 280 rocznicy urodzin 
Karla Fridricha von Condradiego. Z okazji tego 
wydarzenia rondo położone na granicy Gminy 
Pruszcz Gdański, Kolbud i Gdańska otrzymało 
imię Karla Fridricha von Condradiego. Patro-
nat nad wydarzeniem objął Starosta Gdański 
Marian Cichon.

   Za nami kolejne Mistrzostwa Licealia-
dy Powiatu Gdańskiego w piłce nożnej, Zawody 
odbyły się 07.06.2022 r. w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Nagrody 
wręczała pani Marzena Biernacka Wicestarosta 
Powiatu Gdańskiego. 

I miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr1 w Pruszczu Gdańskim 

II miejsce – ZSOiO w Pruszczu Gdańskim

III miejsce – Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

   W piątek 3 czerwca 2022 r., w Szkole 
Podstawowej w Czerniewie, po dwuletniej prze-
rwie spowodowanej pandemią, odbył się XXI Po-
wiatowy Konkurs Poezji Zygmunta Bukowskiego.

Do konkursu przystąpiło siedem szkół podsta-
wowych Powiatu Gdańskiego (Przywidz, Trąbki 
Wielkie, Kłodawa, Łęgowo, Pomlewo, Koźliny, 
Mierzeszyn).

LAUREACI:
kategoria klas IV-VI:

I miejsce – Aniela Budych (Szkoła Podstawowa 
im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie),

II miejsce – Lena Wojcieszkiewicz (Szkoła Pod-
stawowa im. Bohaterów Grudnia ‘70 w Łęgowie),

III miejsce – Paulina Kępka (Szkoła Podstawo-
wa im. ks. prałata Józefa Waląga z Koźlinach);

kategoria klas VII-VIII:

I miejsce – Natalia Kaczmarek (Szkoła Podsta-
wowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie),

II miejsce – Marcelina Kłosińska (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny im. ks. Jana Pawła Aeltermanna 
w Mierzeszynie),

III miejsce – Julia Skrzypkowska (Szkoła Pod-
stawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Po-
mlewie).

   W Kolbudach odbyły się Gminne 
obchody Dnia Strażaka. Na zaproszenie władz 
kolbudzkiej OSP w uroczystościach udział wzię-
li m.in. Starosta Gdański Marian Cichon oraz 
Członek Zarządu Powiatu Gdańskiego Natalia 
Błońska. Jako ciekawostkę można dodać, że 
starosta Marian Cichon również jest druchem 
strażakiem – członkiem zarządu Oddziału Gmin-
nego w Kolbudach Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.

   Z terenu Powiatu Gdańskiego 6 wspa-
niałych inicjatyw otrzymało dofinansowanie 
z Funduszu Nowy Akumulator Społeczny w ra-
mach Rządowego Programu NOWEFIO. Dotacje 
otrzymały następujące projekty:

  Leśna Wyobraźnia bez granic – Leśne 
Dobre Dusze

  Olimpiada OSP – integracja poCOVIDowa – 
Młodzieżowa i Dziecięca Drużyna Pożarnicza 
OSP Jagatowo

  Nie śmiecimy, Dinozaury Obudzimy – Goal 
Pomlewo

  II Turniej Koszykówki Ulicznej – Kibice 
koszykówki Pruszcz Gdański

  Marsz po zdrowie! – Fundacja Kobiety 
Pomorza 

  Miodowy Zakątek – Stowarzyszenie MAM


